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BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Bana, Jókai Mór utca 18. 

 
 

Ikt.sz.: 218/4/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott rendkívüli üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. 
 
Jelen vannak:  Sáhóné Horváth Márta polgármester, 

Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt képviselők 
 
Igazoltan távol: Ágoston Lászlóné képviselő és Vizkeleti István alpolgármester 
 
Igazolatlanul távol: Szabó Árpád képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Nagyné Czigle Judit óvodavezető 
 Vincze Attiláné iskolaigazgató 
 Szemes Sándor RNÖ alelnök 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. Elmondta, hogy Ágoston Lászlóné képviselő jelezte 
neki, hogy egyéb egészségügyi okok miatt nem tud megjelenni. Vizkeleti István alpolgármester is igazoltan van távol. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére 
Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai Mónika 
jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Felelős: Sulyokné Kállai Mónika 

 jegyzőkönyvvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester:  

Ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta azok elfogadását.  
 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Alapító okiratok felülvizsgálata 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

2. 25/2011. (XII.14.) Ivóvíz és szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díj megállapításáról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezése 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 

 
3. 17/2011. (VII.06.) Házasságkötés engedélyezéséről és szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

4. 20/2011. (IX.01.) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
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Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

5. 9/2011. (V.11.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 

 
6. A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének megállapítása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

7. A közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 

 
8. A Kistérségi laborszolgáltatás megtárgyalása, szerződéstervezetek elfogadása 

Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 
 

9. Aktuális pályázatok előterjesztése 
Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester, Dr. Szolga Emese jegyző 

 
10. Különfélék 

- Fakivágások engedélyezése a Festőben 
- Szociális Bizottság külső tagjának megválasztása és eskütétele 
- Blaesiusné Majorosi Éva, Horváth Andrea és Vincze Attiláné munkaügyi perében fenntartói 

képviselet kapcsán meghatalmazás 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
1. Alapító okiratok felülvizsgálata 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Kormányhivatal levele alapján felül kell vizsgálniuk az intézmények Alapító okiratait. Megkérte a 
jegyző asszonyt, hogy terjessze a testület elé a napirendi pontot. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Ismertette az 1. mellékletben csatolt előterjesztést. Elmondta, hogy az Alapító okiratok átvizsgálása folyamatban van, 
azonban véleménye szerint a Képviselő-testületnek meg kellene bíznia, hogy a márciusi ülésre készítse elő a 
változásokat. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Határozati javaslattal élt, hogy a márciusi testületire terjessze elő a jegyző asszony. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, hogy a március 13-i 
testületi ülésre készítse elő az Alapító okiratok módosítását és előterjesztés formájában nyújtsa a 
testület elé. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012.03.13. 
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2. 25/2011. (XII.14.) Ivóvíz és szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy ezt a rendeletüket tavaly fogadták el, ezzel kapcsolatosan is voltak változások, melyet a 
Kormányhivatal kért, hogy átvezessék. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezeket. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Részletezte, hogy ezt a témát jelenleg magasabb szintű jogszabály szabályozza, ezért az önkormányzati rendelet 
törvénysértő. A rendelet hatályon kívül helyezésével tudják a törvényességet helyreállítani. (2. melléklet) 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Hozzátette, hogy a mai napig határidős. Mivel nem volt kérdés, ezért javasolta a következő rendelet elfogadását.  
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az ivóvíz és 
szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díj megállapításáról szóló 25/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

3. 17/2011. (VII.06.) Házasságkötés engedélyezéséről és szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy most került kiosztásra a rendelet tervezet a testületi tagok részére. A Kormányhivatal jelezte, hogy 
március 5-ig hatályon kívül kell helyezniük néhány részt ebből a rendeletükből. Jelezték, hogy magasabb szintű 
jogszabály szerint illetékmentes az eljárás. Nem fogadhatnak el illetékbélyeget. A 12.500 Ft ot továbbra is meg kell 
fizetni, csak a 3.000 Ft-os illetményt nem. Az 1. § törölve lett. Csak azokat vették ki, amiket a Kormányhivatal jelzett. 
(3. melléklet) 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérdezte, hogy a törvény által előírtaknak megfelelően lett elkészítve a módosítás. 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Elmondta, hogy teljes mértékig. Hozzátette, hogy a testületnek meg kell bízni a polgármester asszonyt egy határozatban, 
hogy a meghatározott határidőig gondoskodjon a Kormányhivatal számára a megküldéséről. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Javasolta a rendelet módosításának az elfogadását, valamint határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a 17/2011. (VII.06.) 
Házasságkötés engedélyezéséről és szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosításáról 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta Sáhóné Horváth Márta polgármester 
asszonyt, hogy a 17/2011. (VII.06.) Házasságkötés engedélyezéséről és szolgáltatási díjakról szóló 
rendelet módosítását megküldje a Kormányhivatal részére. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012.03.08. 
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4. 20/2011. (IX.01.) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a szociális ellátásokról szóló rendeletről van szó. A Szociális Bizottság hatásköréből jegyzői hatáskörbe 
tették át központilag a normatív lakásfenntartási támogatások megállapítását. Kérte, hogy az önkormányzat rendeletben 
szabályozza azt. A rendszeres szociális segélyre jogosultak támogatását a jegyző állapítja meg. Vannak olyanok, akik 
egészségügyi, mentális állapotuk miatt nem tudnak dolgozni. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás helyett ez esetben, 
amennyiben a rendeletünk tartalmazza ezen kikötést, ők rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak. (4. melléklet) 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy előírás a közfoglalkoztatottaknál a 30 napos munkaviszony, melyet az idei évben mindenki teljesített. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy mennyi személyről lenne szó, nem érinti nagymértékben az önkormányzatot? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Amennyiben a testület ezt megállapítja, akkor 4-5 főt érintene jelenleg. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Javasolta a szociális rendelet módosítását a fentebb elhangzottaknak megfelelően. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a 20/2011. (IX.01.) 
rendelet módosításáról 

 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a helyi szociális 
ellátásokról 

 
 

5. 9/2011. (V.11.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadása 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy a vagyonrendeletük is, mint az összes rendeletük 2011-es. Mindenki megkaptak az írásos előterjesztést. 
Megkérdezte, hogy szeretne-e a jegyző asszony kiegészítést tenni? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
A nemzeti vagyonról szóló törvény kibocsátása miatt szükségessé vált a vagyonrendelet módosítása. Ez azonban új 
rendelet megalkotását teszi szükségessé. Jelentős része a vagyonuknak jelzáloggal terhelt. Tavalyi vagyonrendeletük a 
9/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet. Ismertette az 5. mellékletben csatolt előterjesztést. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte a jegyző asszonynak. Elmondta, hogy igaz, hogy vagyonuk van, de szinte minden jelzáloggal megterhelt. 
Kérte, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete: 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
6. A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének megállapítása  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Elmondta, hogy a közszolgálati törvény rendelkezik erről. Célszerű hosszú távon gondolkodni. Ismertette a 6. 
mellékletet. Aki ez alapján végzi a munkáját, az plusz juttatásra tehet szert. Nem bevált módszer még.  
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Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az első pontban a jegyző asszony a felelős, azonban a második pontban a 
polgármester feladata, hogy a jegyző 2012. évi egyéni teljesítmény követelményét meghatározza, és ismertesse a 
testülettel a márciusi ülésen. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselői teljesítmény-
követelményének alapját képező célok meghatározására irányuló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői 
részére 2012. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az alábbi szervezeti célokat 
határozza meg: 

a.) A pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat számára kedvező 
pályázatokhoz döntés előkészítése, határidőn belüli pályázat benyújtása, valamint a nyertes 
pályázat lebonyolítása. 
b.) A Művelődési Központ megújítására, az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására 
szóló pályázat lebonyolításában való közreműködés. 
c.) A sarkalatos törvények és a folyamatosan változó jogszabályi környezet figyelemmel 
kísérése és az ebből adódó feladatok végrehajtása.  
d.) A Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések színvonalas előkészítése. A Képviselő-
testület munkatervében szereplő napirendek határidőben történő előkészítése. A megalkotott 
rendeletek érvényesülésének figyelemmel kísérése, a hozott határozatok időbeni végrehajtása.  
e.) A 2012. évi közfoglalkoztatás eredményes szervezése és lebonyolítása 
f.) A szociális, a gyermekvédelmi törvény és azok végrehajtási rendeletei módosításából eredő 
feladatok végrehajtása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a 
gyermekvédelemről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
g.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat 
gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás 
szabályszerűségét. 
h.) Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a 
behajtások hatékonyságának növelése. 
i.) Az ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, 
felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának további emelése. 

  
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2012. évi egyéni teljesítmény-
követelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: 1. Dr. Szolga Emese  
  jegyző 
 2. Sáhóné Horváth Márta 
  polgármester  

 
Határidő:  1. folyamatos 
 2. a soron következő képviselő-testületi ülés 

 
7. A közbeszerzési terv elfogadása 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a képviselő társaik itt is egy írásos előterjesztést (7. melléklet) tarthatnak a kezükben. Megkérdezte a 
jegyző asszonytól, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Annyit tett hozzá, hogy várja, ha van a testületnek ezzel kapcsolatban javaslata, hogy mi az esetleg, ami még előtérbe 
helyezhető az idei évben, mint pályázati forrás. Ezek olyan jellegű megvalósítások, amik esetleg 15 millió forint feletti 
értéket képviselhetnek pályázat alapján. Erre a három dologra gondoltak a polgármester asszonnyal, hogy a szolgálati 
lakás, orvosi rendelő szigetelésére, felújítására. A másik a közösségi szolgáltatói tér, a Művelődési Ház felújítása, ez az 
EMVA pályázat keretében. A harmadik pedig, helyi önkormányzati útépítés, ami januárban már volt pályázható, de 
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akkor a testület egyértelmű döntést hozott, hogy nem kíván pályázatot benyújtani. Még ha esetleg az év folyamán 
megjelenne ismét egy ilyen pályázati lehetőség, akkor arra beadnák.  
Ezt a közbeszerzési tervet is kötelező elkészíteni, március 31-ig el kell fogadniuk. Ha van valami javaslat, akkor az még 
természetesen beépíthető. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés vagy javaslat ezzel kapcsolatban? Mivel nem volt észrevétel, ezért határozati 
javaslattal élt. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi közbeszerzési terv 
elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
  
1. A képviselő-testület Bana Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 
BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

Jóváhagyta Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2012. (II.28.) önkormányzati 
határozattal. 
 
Bana, 2012. február 28. 

 Sáhóné Horváth Márta 
  polgármester 

 

A közbeszerzés 
tárgya 

Irányadó 
eljárásrend  

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama  

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére?  
I.   Árubeszerzés 

xx xx xx xx xx xx 
II.   Építési beruházás 

 
Szolgálati lakás 

szigetelése és 
felújítása egyszerű 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. május 1. 2012. szeptember 
30. Nem 

Integrált közösségi 
szolgáltató tér 

kialakítása 
(Művelődési Ház 

felújítása) 

egyszerű 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. május 1. 2012. október 30. Nem 

helyi 
önkormányzati 

útépítés 
egyszerű 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

2012. június 1.: 2012. október 30. Nem 

III.Szolgáltatás megrendelés 
      

IV. Építési koncesszió 
xx xx xx xx xx xx 

V. Szolgáltatási koncesszió 
xx xx xx xx xx xx 
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2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
előírásnak eleget téve - honlapján közzétegye. 

 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  2012. március 31. 

 
 

8. A Kistérségi laborszolgáltatás megtárgyalása, szerződéstervezetek elfogadása  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A költségvetés tárgyalásakor már beszéltek róla, hogy a laborszolgáltatással kapcsolatban milyen problémák adódtak. 
Ezt az összeget, ami szerepel a 8. mellékletben csatolt szerződésben, be is tervezték a pénzeszköz átadásra. Jelenleg 
annyit kellene, hogy a testülete meghatalmazza őt, hogy ezt a szerződést aláírhassa. Elmondta, hogy holnap fog 
Kistérségi ülésre menni, és ott fogják ezt megtárgyalni. Előzetesen már mindegyik önkormányzattal egyeztettek.  

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

A laborszolgáltatást meg kell oldaniuk mindenképpen, mert az kell. Csak információként megkérdezte, hogy a szőnyi 
kórházról mit tudnak, beszéltek róla már? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Meg fog szűnni az a kórház, több másikkal együtt. Úgy néz ki, hogy Ács, Bábolna és Bana Győrhöz fog tartozni.  
 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Felhívta rá a figyelmet, hogy a szerződéstervezetben a szőnyi kórház szerepel, hogy oda fogják szállítani a vért.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Egyelőre még igen, azonban bele is foglalták a szerződésbe, hogy amennyiben Győrhöz fognak tartozni, akkor ezt a 
szerződést meg kell szüntetni, mert okafogyottá válik.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Korábban a vér elszállítása volt, ami gondot okozott.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Igen, mivel akkor egy személyt alkalmazniuk kellett, viszont ha aláírják a Kardirex-el a szerződést, akkor majd a 
Kardirex oldja meg a személyzeti dolgot is. Határozati javaslattal élt. 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
1. A kistérségi társulás szervező tevékenységet vállal a kistérségi laborszolgáltatás bonyolításában. 
A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás az 8/a. sz. melléklet szerinti szerződést kívánja 
megkötni a  Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna Kft.-vel a kistérségi mozgó laborszolgáltatás 
működtetésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeiről. 
 
2. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a laborszolgáltatás díját Bana 
Község Önkormányzata biztosítja a 2012. évi költségvetésében működési célú pénzeszköz átadás 
elnevezésű előirányzat terhére. Megbízza a polgármestert a Képviselő-testület, hogy a 8/b. 
mellékletben szereplő Bana Község Önkormányzat és Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi 
Társulás között kötendő megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
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9. Aktuális pályázatok előterjesztése 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a testületi ülés előtt kiosztásra került több pályázati kiírás is. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy röviden, 
szóban is ismertesse azok lényegét. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Tájékoztatta a jelentévőket, hogy nagyon sok pályázati kiírást csak azért osztott ki, mert napirendi pont volt, de nem 
kell most döntést hozniuk róluk, hanem majd áttanulmányozásra kerül. Jelenleg kettő pályázatról kell dönteniük. 
Az egyik a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázat. Ez kimondottan három kategóriára 
összpontosít. Ez konferenciák, kiállítások, fesztiválok megszervezésére irányul. Három rendezvényre vonatkozhat, és 
ezt kellene meghatározniuk, 2012.03.01-től 12.31-ig terjedő időszakban. Itt gondolt a május 1-re és a falunapra, a 
harmadiknál még nem döntötte el, gondolta majd a testület meghatározza.  
Ismertette a 9. mellékletben csatolt pályázati kiírást. Volt egy olyan TÁMOP pályázat, amit megszavazott a Képviselő- 
testület. Az iskola körében lett volna megvalósítható, azonban a pályázók köréből a későbbi módosításoknak 
köszönhetően kiestek. Kivették azokat az önkormányzatokat, akik közösségi színteret működtetnek, tehát csak 
intézmények pályázhattak. Ez a pályázati lehetőség még mindig él, azonban ők nem pályázhatnak rá.  
Most jelen pillanatban ismét kiírásra került ez a művelődési pályázat, de más szempontból. Itt rendezvények 
támogatására, megbízási díjra, különböző csoportos étkeztetésre, szállásköltségre, bérleti díjakra, útiköltségre, stb. lehet 
támogatást nyerni. Szakmai beszámolót, pénzügyi elszámolást kell majd készíteni.                                        A másik 
pedig a nyári bentlakásos, honismereti nyári táborok szakmai programja. Ez az, amire nem tudnak pályázni, mivel nincs 
olyan lehetőségük rá, ahol a szállást meg tudnák oldani. Nagyon jó lett volna, ha az iskolával egyeztetve erre is lehetett 
volna pályázni. 5.000 Ft a nevezési díj, ezért kellene róla testületi döntést hozni. A harmadik részben pedig táncházi 
programokra lehet beadni. Olyanokra, amik legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek 
megrendezésre. A nevezési díj mindhárom esetben 5.000 Ft.  
Az első pályázatra gondolt, hogy azt célszerű megpróbálniuk. Szerinte ez nem egy olyan nagy összeg, ami megterhelést 
jelentene. Az általános tartalékuk terhére a költségvetésből elkülöníthető ez az összeg. A pályázatot ő nagyon szívesen 
megcsinálja. A határidő szoros, most március 19-ig van lehetőség a benyújtására. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Szerinte is ennek az egynek van reális alapja, hogy megpróbálják. A többi esetében nem tudják biztosítani az 
elvárásokat.  
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
A harmadik programnak javasolta a mindenki karácsonyát.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Összegezte, hogy akkor az április 28-i Majálisuk, az augusztus 25-i Banánfesztivál, és a decemberi Mindenki 
Karácsonya rendezvényekre pályáznának. Határozati javaslattal élt.  
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődés és Népművészeti Kollégium által kiírt Közművelődési és népművészeti programok, 
felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók, szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok – 
közművelődési programok esetében városi, kistérségi, megyei és országos népművészeti 
programoknál/eseményeknél/ megyei, országos, és nemzetközi hatókörű programok megrendezésére 
című 3607-es sz. pályázatban a testület részt vesz, felkéri a jegyző asszonyt a pályázat megírására, 
illetve biztosítja a 3/2012. (II.11.) költségvetési rendeletben elfogadott általános tartaléka terhére az 
5.000 Ft-os nevezési díj befizetését. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 

 jegyző 
 
Határidő:  2012. március 19. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Még egy pályázati lehetőség van, melyről döntést kell hozniuk. A pafi.hu oldalán megjelent pályázat lenne, melynek 
március 30. a határideje és számítógépekre szól. Ezt bárki benyújthatja, tehát lehet javasolni mindenkinek. 
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Magánszemélyek is, az intézmények is pályázhatnak külön-külön. 4.000 Ft a nevezési díj, melyet visszaszámlázzák 
támogatás formájában. Magánszemély az adóalapból leírhatja, a cégek pedig költségként le tudják írni. Ezt a pénzt a 
Morgoncok alapítvány kapja meg, mely egy gyermektámogatással foglalkozó alapítvány. Szegedi a pályázatot kiíró cég, 
már évek óta kiírják a pályázatot. Beszélt velük telefonon, és nem kell elmenni a pályázati eszközökért, hanem 
futárszolgálattal ők elhozzák a szerencsés nyertes részére. A Polgármesteri Hivatal részére adnák be, mivel nagyon 
elavult például a nyomtatójuk is. Régi gépekre, billentyűzetre, monitorra is lenne szükségük. Szeretnének benyújtani 
egy pályázatot, ehhez kellene, hogy hozzájáruljanak. Minden eszközre benyújtható, de maximum 2 db-ot lehet 
igényelni. A pályázati adatlapnak nagyon egyszerű a kitöltése. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Annyit egészített ki, hogy ezek a számítógépek használtak, viszont a többi termék az új. Jegyző asszonyt megbízzák, 
hogy milyen készülékeket szeretnének. Határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy indul a TRD Kft. által kiírt 
Informatikai eszközök kiosztásáról szóló pályázaton, a 4.000 Ft-os nevezési díjat a 3/2012. (II.11.) 
költségvetési rendeletben elfogadott általános tartalék terhére kifizetik. Megkérik a jegyző asszonyt, 
hogy vizsgálja felül a Hivatal eszközállományát, valamint készítse el a pályázatot. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese 
 jegyző 
 
Határidő:  2012. március 31. 

 
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Amik ki lettek osztva pályázatok, mindegyiknek az első pontjában vannak a benyújtási határidők. Például a 
testvérvárosi találkozókat szeptember 1-ig lehet beadni, tehát még nincsenek elkésve, tehát később tudják tárgyalni. 
Aztán van egy tervezet, melyet április 2-tól 30-ig lehet majd benyújtani. Nagyon szűkös a határidő, mivel nincs harminc 
nap és még csak a tervezet jelent meg. Ez a bűnmegelőzési szempontból kiemelten fontos.  
Arra kérte a testületi tagokat, hogy ha a márciusi testületi ülésre áttanulmányoznák, akkor tudnának célszerű döntéseket 
hozni. Március 12-től május 31-ig adható be, és folyamatos az elbírálása a könyvtári szolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztése pályázatnak. Itt az iskolai könyvtár is pályázhat, tehát célszerű lenne az iskolának is átgondolnia. Ezt is a 
következő testületi ülésen feltétlenül el kell dönteniük.  
A könyvtárral kapcsolatosan van még egy pályázat, a nem informális és az informális képzésnek az élethosszig tartó 
tanulás érdekében történő pályázása, de ez is a következő testületi ülésen ráér. 
Az egészségre nevelő szemléletformáló életmód programokat is a következő testületi ülésen bírálnák el. Ezt viszont a 
Sportkör tudná benyújtani, de együttműködési megállapodást kell kötni az Önkormányzattal. Ők még nem tudnak erről 
a pályázatról, viszont el fogják juttatni nekik. 
Testvérvárosi találkozóknak az európai programját beadták, és megkapták az értesítést, hogy nem nyertek. Most újra 
megpróbálnák, viszont annyi értesítést kaptak róla, hogy legalább kettő testvérvárosnak kell lennie. Ezzel kapcsolatban 
várják a testületi tagok javaslatait.  
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Megköszönte a jegyző asszonynak. 
 
 

10. Különfélék 
Fakivágások engedélyezése 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a jegyző asszonyt keresték meg a 10. mellékletben csatolt levél alapján. Ez a jegyző hatásköre, de 
azért hozták a Képviselő-testület elé, mivel ez közterület és nem magánterület. A Dr. Szakáll Gyula utcában lévő 
patkányinváziós problémák miatt is jó kezdeményezés. A csatolt levélben Bakacs László jelezte, hogy milyen szörnyű 
állapotok vannak ott. Véleményeket szeretne hallani ezzel a témával kapcsolatban.  

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Annyit szeretett volna megkérdezni, hogy amit oda leírt, az úgy szép és jó, de be is fogják tartani azokat? Ha az 
alpolgármester be tudja tartatni vele, akkor probléma nem lesz. Elmondta, hogy ő semmi jónak nem az elrontója, csak 
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nehogy úgy járjanak, hogy csak kicsi vesszők maradnak. Szerinte furcsa az a mondat, hogy „Ami nem illik a terület 
képébe”. Ki fogja azt eldönteni, hogy mi nem illik oda. 

 
Járóka Márió Zsolt képviselő: 

Az alpolgármester úr és a jegyző asszony. Szerinte tényleg az lenne a jó, ha meg lennének jelölve festékkel. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Szerinte becsülendő, hogy belevág ebbe. Akkora értékű fák nincsenek ott. Egyébként ezt az önkormányzatnak kellene 
elvégezni. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Be kell adnia egy hivatalos kérelmet, melyre a hivatalos engedélyt ő adja ki, melyben pontosan szerepel, hogy milyen és 
mennyi fát vághat ki, hol és hogyan.  

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy tiszteli a Bakacs László akaratát, meg hogy megfordult a fejében. Ezzel csak jót tesz az 
Önkormányzatnak. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Szerinte már eleve jó, ha kiszedik a szemetet onnan. 
 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Sajnos van sok olyan banai lakos, aki derékban kivágja a fát és elviszi. Becsülendő, hogy ilyen ötlete volt a Bakacs 
úrnak. 

 
Szemes Sándor RNÖ képviselője: 

A Bakacs Lászlóval kapcsolatban elmondta, hogy a múltkor arról is szó volt, hogy a Pikótánál is kitakarítják a részt a 
fáktól. Úgy tudta, hogy ott is ott volt ő is.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Egy napot tudott odamenni a két közhasznú munkásuk. 
 
Szemes Sándor RNÖ képviselője: 

Annyit megjegyzett, hogy a temető széle nagyon csúnya lett 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ezt a tűzoltók jelezték, hogy ott több alkalommal is már kidőltek az útra fák, és hogy ők kivágják a veszélyes fákat.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Hozzá tette, hogy 4-5 fára kaptak engedélyt, és már rendőrségi ügy van belőle. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy már lettek ültetve helyettük fák. Megkérdezte, hogy támogassák-e Bakacs László által benyújtott 
kérvényt? Határozati javaslattal élt. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja Bakacs László 
kérvényét a Festő kitakarításával kapcsolatban az alábbi kikötésekkel: 

- jegyző által meghatározott fák kivágásával 
- alpolgármester és jegyző általi folyamatos ellenőrzés mellett  
- összegyűjtött hulladék hulladékudvarba történő elszállításával 
- növényi hulladék elégetéséhez engedély megkérésével 

 
Felelős: Dr. Szolga Emese jegyző 
 Vizkeleti István alpolgármester 
 Bakacs László 
 
Határidő:  azonnal 
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Szociális Bizottság külső tagjának megválasztása és eskütétele 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

A Képviselő-testület SzMSz-ben egy Szociális Bizottságot működtet, melynek három belső és két külső tagja van. Az 
egyik külsős tag anyai örömök elé néz és lemondott a külső bizottsági tagságáról. A Szociális Bizottsági ülésen már 
tárgyalták, és most ő javasolta Román Gyöngyit, aki a gyermekjóléti szolgálatnak a vezetője, hogy külsős bizottsági 
tagként tevékenykedjen a Bizottság munkájában. Neki rálátása van a családok helyzetére, teljes mértékben tisztában van 
a körülményekkel. Úgy érezte, hogy ő alkalmas lesz ennek a feladatnak az ellátására. Ez díjazással nem jár, inkább egy 
kis teher, de ő ezt szívesen vállalná. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő:  

A Szociális Bizottság is már foglalkozott ezzel a témával, és már korábban is volt ilyen felvetés. Mindenképpen 
elfogadta a javaslatot. Örömmel fogadják. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt. Külsős tagként Román Gyöngyit javasolja 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szociális Bizottság külsős 
tagjaként Román Gyöngyit delegálja, és megkérte a jegyző asszonyt, hogy ezeket a változásokat az 
SzMSz-en vezesse át. 
 
Felelős: Dr. Szolga Emese jegyző 

 Román Gyöngyi Szociális Bizottsági külsős tag 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Tisztelettel megkérte a kolléganőt, hogy mondja utána az eskü szövegét. 

 
Román Gyöngyi, mint a Szociális Bizottság külsős tagja esküt tett. 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Jó munkát kívántak az új bizottsági tagnak. 
 
 
Blaesiusné Majorosi Éva, Horváth Andrea és Vincze Attiláné munkaügyi perében fenntartói képviselet kapcsán 
meghatalmazás 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy van az iskolának egy munkaügyi pere, ahol alperesként szerepel. A Bíróság felkereste az 
Önkormányzatot (11. melléklet), ahol felszólították őt, hogy a Jókai Mór Általános Iskola képviseletéről 
gondoskodniuk kell. Hosszas egyeztetés után a jegyző asszonnyal arra a döntésre jutottak, hogy az iskolát egy személy 
tudná képviselni. Lehetőség van rá, hogy képviselő képviselheti az önkormányzatot. Mivel a korábbi ciklusból áthúzódó 
dologról van szó, ezért gondolták úgy, hogy egy régi képviselő lenne a legjobb. Szerintük az Ágoston Lászlóné tudná a 
legjobban képviselni az iskolát alperesként. Ő az aki az előző ciklusban is részt vett, és pedagógusként rálátása volt az 
iskola dolgaira. Nem tudott vele telefonon beszélni, családi okok miatt, nem tud ma itt lenni. Tehát ő nem tud róla, de 
az Önkormányzat megbízhatja, hogy járjon el ez ügyben. Ezzel kapcsolatosan kérte a képviselők véleményét. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy miért szólította fel a bíróság őket ilyenre, ha az iskola egy önálló intézmény, ők csak a fenntartók. 
Ha jól tudja, akkor a Vincze Attiláné Éváék az iskola ellen indították a pert, és nem az önkormányzat ellen. Önálló jogi 
személy az iskola, vagy nem? 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Igen, önálló jogi személy, csak most itt az iskola igazgatója az, aki felperesként szerepel ebben az ügyben. 
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Bátisz Erzsébet képviselő: 
Ha ő az iskolaigazgató, akkor nem neki kellene valakit kinevezni az iskolán belül helyettesének? 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elküldték ezt a Bíróságnak az SzMSz szerint, de a Bíróság nem fogadta el. Ott van a levél, meghozta a végzését, hogy 
neki kell kinevezni valakit. 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Neki kételyei vannak ezzel kapcsolatban, mert ők a fenntartói az iskolának. Az egy dolog, hogy a bíróság mire szólította 
fel őket, de attól még ő elmondhatja, hogy szerinte nincs a testületnek rálátása erre, főleg hogy külön jogi személyről 
van szó. Szerinte nem az önkormányzattal pereskednek, hanem az iskolával, és akkor miért nekik kell valakit kiállítani 
a testületből. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ezért mondta el az indokokat, hogy neki rálátása volt az iskolára is, mivel pedagógus volt. Képviselőként is itt volt már 
akkor. Szerintük nála jobb személyt nem is találhatnának. 

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ő úgy tudta, hogy a Krisztián meg is jelent a Bíróságon, az SzMSz-ben megjelölt személy, Kozicz Krisztián. 
 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Ő mint iskolaigazgató meg is bízta a Krisztiánt, meg is jelent a Bíróságon, viszont ő nem bízhatta meg. Erre mondta a 
bírónő, hogy a fenntartó jelöljön ki egy személyt, aki képviselni fogja. Amennyiben nem jelöl ki a fenntartó, akkor a 
meglévő dokumentumok birtokában fog dönteni a Bíróság. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy már egyszer felkérték, hogy jelöljön ki valakit maga helyett? 
 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Elmondta, hogy őt nem kérte fel senki, de ő készült, mivel tisztában volt vele, hogy nem lehet egyszerre alperes és 
felperes is. Ő kijelölte a Krisztiánt, és azt nem fogadták el. Ez után szólították fel az Önkormányzatot.  

 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Szerinte elfogadható így ebből a szempontból. Ott is úgy van meghatározva, hogy az iskolaigazgató megbízásából 
akadályoztatása esetén Kozicz Krisztián jár el. 

 
Vincze Attiláné iskolaigazgató: 

Mindezt csak a tanulók biztonságának megóvásához szükséges intézkedésekre mondja ki az SzMSz. Tartós távolléte 
esetére pedig külön megbízás készül. Tehát az SzMSz munkáltatói jogkörrel nem bíz meg senkit. Megbízható lett volna 
a Krisztián egy alkalomra, de az volt itt a gond, hogy ő nem bízhatta meg. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ezzel kapcsolatosan van kérdés? 
 

Bátisz Erzsébet képviselő: 
Nagyon ebben nem tudnak dönteni, hiszen akit meg akarnak bízni az nincs itt. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Kényszerhelyzetben vannak szerinte. 

 
Bujáki Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint, ha mégsem fogadja el, akkor a Bíróság felé már tudnak jelezni, hogy visszautasította. Azonban az 
időhatáron belül a határozatot meg tudnák hozni.  
 

Dr. Szolga Emese jegyző: 
Legalább a Bíróság fele tudnának jelezni, hiszen 15 napjuk van rá, hogy reagáljanak. A következő tárgyalás viszont 
május 9-én lesz. Amennyiben közben a testület máshogy dönt, megteheti, azonban most ennek a 15 napnak eleget 
tennének. 
 

Sáhóné Horváth Márta polgármester: 
Elmondta, hogy ha valaki az Ágoston Lászlónénál jobbat tud javasolni, akkor ő teljesen nyitott rá. Szerinte a Képviselő-
testület tagjai közül ő lenne a legmegfelelőbb.  
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Vincze Attiláné iskolaigazgató: 
Elmondta, hogy az Ágostonné Éva ott ült, amikor megkapták az elbocsátásukat. Egyik képviselő sem volt ott, csak ő. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Ez még jobban megerősíti benne azt, hogy ő lenne a legmegfelelőbb. 
 
Dr. Szolga Emese jegyző: 

Ő volt, aki tényleg belelátott a dolgokba. Felajánlotta magát is, de nem volt jelen olyan jegyzőkönyveknél, 
eseményeknél, ami fontos lenne. Neki van rálátása szerintük. 

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e még további hozzászólás? Határozati javaslattal élt. 
 
A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tatabányai Munkaügyi Bíróság előtt 
2.M.117/2011. számú közalkalmazotti jogviszony megszűntetése megnevezésű Blaesiusné Majoros Éva I.r., 
Horváth Andrea II.r., Vincze Attiláné III.r. felperes és a banai Jókai Mór Általános Iskola alperes között 
folyamatban levő per kapcsán az alperes összeférhetetlenségéből származó megkeresést.  
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ágoston Lászlóné (2944 Bana, József A. 
u. 45.) önkormányzati képviselő járjon el a Jókai Mór Általános Iskola képviseletében a fenti perben. 
 
Indoklás az alábbi:  

- Banai Jókai Mór Általános Iskola nyugdíjas pedagógusa, 
- több cikluson keresztül önkormányzati képviselő 
- az elbocsátott dolgozók kapcsán a Jókai Mór Általános Iskola ügyvitelébe több esetben betekintési 

joggal bírt és az eljárás során tanú volt. 
 
Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Bíróságot jelen Képviselő-testületi döntésről értesítse. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta polgármester 

 Ágoston Lászlóné képviselő 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a Dr. Néma Andrea doktornő megkereste őt, illetve a Képviselő-testületet. Felolvasta a doktornő levelét, 
mely a 12. mellékletben található. Kiegészítette, hogy mikor megkapták ezt a levelet, akkor annyi előzménye volt, 
hogy megkereste őt a doktornő, hogy nem tudta felfűteni a rendelőt. Megnézték a gázórát, mely 100 m3-t fogyasztott, 
és ő ezt soknak tartotta, főleg hogy nem is tudta befűteni a rendelőt. Hívta a Takács Zolit, hogy menjen át a rendelőbe és 
nézze meg a termosztátot, mert valami gond van. Mikor kiköltöztek, akkor letekerték teljesen a fűtést, a termosztátot 
pedig átvitték az orvosi rendelőbe. Tehát ő tudja kezelni egyes egyedül. Itt a múltkor elhangzott egy olyan képviselő-
társuktól, hogy hideg van a rendelőben. A Takács Zoltán elmondta, hogy nem tekerte fel a fűtést, és miután átment 
mondta, hogy 7 fok volt a szolgálati lakásban. 

 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

Nem tudott itt lenni azon a testületi ülésen, mikor a doktornővel megállapodtak a szerződésben. Már akkor gondolta, 
hogy gond lesz így. Tulajdonképpen a doktornő annak a fejében, hogy ő biztosítja a közüzemi számlák rendezését, 
kapta meg a rendelőt. Nem érti, hogy akkor min reklamál a doktornő? Szerinte meg lehet változtatni a szerződést, akkor 
kiszabnak egy bérleti díjat, és akkor lehet felezni a költségeket.  

 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Valóban jelenleg olyan szerződésük van, hogy addig amíg lakatlan az ingatlan, addig a közüzemi számlákat ők fizetik.  
 
Bátisz Erzsébet képviselő: 

A fűtésszámla nagyon magas lett nekik is, meg mindenkinek, hiszen nagyon hidegek voltak.  
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Határozati javaslattal élt. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2012. (II.28.) önkormányzati határozata: 
 
Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Néma Andrea háziorvos által írt, a Bana, 
Jókai Mór u. 19. sz. alatti szolgálati lakásra vonatkozó javaslatát, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Elutasítja azon kérelmet, hogy a 73.293 Ft összegű GDF SUEZ 13003054725. sz. számla a Dr. Néma 

Andrea Kft. és a Bana Község Önkormányzata között megosztásra kerüljön. 
2. Dr. Néma Andrea újabb kérelmére az általuk megkötött szerződés felülvizsgálatától a Képviselő-testület 

nem zárkózik el. 
 
Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy Dr. Néma Andreát jelen Képviselő-testületi döntésről 
értesítse. 
 
Felelős: Sáhóné Horváth Márta 

 polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sáhóné Horváth Márta polgármester: 

Elmondta, hogy a következő testületi ülés a Munkatervnek megfelelően Március 13.-án 17 órakor lesz, mely rendes ülés 
lesz. 
Március 10-én 14 órakor szombaton lesz a Nőnapi rendezvény, melyre mindenkit szeretettel várnak. 
Március 15-én 10 órakor lesz megtartva az ünnepségük. 
 
 

Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendkívüli 
Képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Sáhóné Horváth Márta Dr. Szolga Emese 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették: 
 
 
 
 
 
 Bátisz Erzsébet Járóka Márió Zsolt 
 képviselő képviselő 
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